
Doe mee aan de Natuurwerkdag! /o^2o/l
0p 1 november is het weer landetijke
Natuurwerkdag. Dan steken meer
dan 12.000 vrijwittigers, jong en oud,
de handen uit de mouwen. ledereen
met een warm hart voor natuur en
landschap kan een dagje meehelpen
met poeten schoonmaken, bomen
knotten, fruitbomen snoeien of heide
opschonen. ln Bronckhorst zijn 2

Natuurwerkdaglocaties: we gaan aan
de stag op Het Boelekeertspad in Hat-
le/Zethem en in het natuurgebied de
Bakerwaard in Baak.

Boelekeerlspad
Het Boetekeertspad is een initiatief
van buurtbewoners. Het pad is circa ó
km lang en voert langs watergangen,.
waaronder de Hatsche V[oed, poelen,
landerijen, oude en nieuw aangetegde
natuur. Het pad is genoemd naar de
'boelekeerl', een boeman waarmee in
vroeger tijden kinderen angst werd
aangejaagd om ze op die manier bij
putten, kotken en poeten vandaan te
houden. De werkzaamheden bestaan
met name uit snoeien, dunnen en
snoeihout verzamelen.

Bakerwaard

natuurgebied de Bakerwaard: een
oude dichtgeslibde rivierarm die
eigendom is van Staatsbosbeheer.
Lopend door en [angs het bos kunnen
bezoekers genieten van fraaie door-
zichten naar het erachter getegen
natuurgebied. We witlen dit gebied
ontstuiten en zichtbaar maken door
het maken van een wandetroute. De
werkzaamheden bestaan o.a. uit
snoeien, ruimen van oude rasters etc.

Werk je mee?
Atte hutp is wetkom. Ervaring is niet
nodig, maar u moet wel de handen
uit de mouwen wilten steken. Help
mee de natuur en het landschap te
onderhouden. Neem vrienden en/of
famitie mee. Aanmetden kan via
www.natuurwerkdag.nI of scan de
QR-code. Hier vindt u ook meer
informatie over de werkzaamheden,
locaties en verzamelpunten.

Maatschappelijke stage
0p beide tocaties kunnen leerlingen
van het voortgezet onderwijs een
maatschappetijke stage lopen. Zij
kunnen zich ook aanmetden via
www.natuurwerkdag.nL
Hun stagecoórdinator wordt dan
via dezelfde website automatisch
geïnformeerd. Als aandenken krij-
gen de jongeren een certificaat.
De werkdag begint om 09.00 uur
en duurt tot
ongeveer 1 5.00
uur. Zorg voor
stevig schoeisel
en werkkteding.
Voor-een [unch
wordt gezorgd.

Tussen Steenderen en Baak ligt het


